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 نگاره فروهر باستانی ايران

 

  ايرانيان يکی از کهن ترين مردمانی هستند که سمبولی بسيار -از آنجايی که هر کشور و ملتی نشانه و سمبولی ويژه از خود دارند 

ز خود به جای گذاشته اند که با اندوه فراوان بسياری از ما ايرانيان از آن نا آگاه شگفت انگيز و سراشر از دانش و فرهنگ و خرد ا

تاريخچه فره وشی يا .  سال تخمين زده شده است 4000نام دارد که قدمت آن بيش از "  فروهر" يا  "  فره وشی" اين نشان . هستيم 

سنگ نگاره های .  رهنگ و دانش جهان باز ميگردد  به پيش از زايش زرتشت بزرگوار اين پير و فيلسوف خرد و فرفروه

نکته بسيار شگفت . شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپوليس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکايت از آن دارد 

ن نشان ملی می اينک به تشريح اي. انگيز اين نشان ملی ما ايرانيان آن است که تک تک اين نشان دارای مفهوم دانشی نهفته است 

: پردازيم   

 

 قرار دادن چهره يک پيرمرد سالخورده در اين نگاره اشاره به شخص نيکوکاری و يکتا پرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب و - 1

. پسنديده اش سرمشق و الگوی ديگر مردمان بوده است و ديگران تجربيات وی را ارج می نهادند   

 

خدای واحد ايرانيان دارد که " دادار هستی اورمزد"ان دراز شده است که اين اشاره به ستايش  دست راست نگاره به سوی آسم- 2

.   سال پيش آنرا به جهان هديه نمود 4000زرتشت در   

 

دردست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پيمانی است که بين انسان و اهورامزدا بسته ميشود و ) حلقه ای (  چنبره ای - 3

مورخين حلقه های ازدواجی که بين .  بايد خدای واحد را ستايش کند و هميشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند انسان

زيرا . جوانان رد و بدل می شود را برگرفته شده از همين چنبره ميدانند و آنرا يک سنت ايرانی ميدانند که به جهان صادر شده است 

. به يکديگر پيمانی را با هم امضا نموده اند که هميشه به يکديگر وفادار بمانند ) حلقه ( نبره ر نيز با دادن چهزن و شو  

 

 بالهای کشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به سوی پيشرفت و ترقی در ميان انسانهاست و در نهايت امر - 4

    . رسيدن به اورمزد دادار هستی خدای واحد ايرانيان است 
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اشو " سه قسمتی که روی بالها به صورت طبقه بندی شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان - 5

که بی شک ميتوان گفت تا ميليون سال ديگر تا جهان در جهان باقی باشد اين سه فرمان پابرجاست و هميشه الگو و . دارد " زرتشت

 پندار نيک - گفتار نيک -اين سه فرمان که روی بالهای فروهر نقش بسته شده همان کردار نيک . راهنمای مردمان جهان است 

.   ايرانيان است   

 

و جهان هستی دارد " دايره روزگار" بزرگ قرار گرفته شده است که اشاره به ) حلقه (  در ميان کمر پيرمرد ايرانی يک چنبره - 6

 و مردمان موظف شده اند در ميان اين چنبره روزگار روشی را برای زندگی برگزينند که که انسان در اين ميان قرار گرفته است

. پس از مرگ روحشان شاد و قرين رحمت و آمرزش الهی قرار بگيرد   

 

يکی سوی راست و ديگری . به پايين آويزان شده است که نشان از دو عنصر باستانی ايران دارد ) حلقه (  دو رشته از چنبره - 7

که نشان از نيروی شر و اهريمنی " انگره مينو"که همان نيروی الهی اهورامزدا است و ديگری " سپنته مينو" نخست .  وی چپ س

. انسان در ميان دو نيروی خير و شر قرار گرفته است که با کوچکترين لرزشی به تباهی کشيده می شود و نابود خواهد شد . است 

 پندار نيک پيروی کند هميشه نيروی سپنته مينو در کنار وی خواهد بود و او به کمال خواهد -يک  گفتار ن-پس اگر از کردار نيک 

.  رسيد و هم در اين دنيا نيک زندگی خواهد کرد و هم در دنيای پسين روحش شاد و آمرزيده خواهد بود   

 

رد به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که  سال دا4000 انتهای لباس پيرمرد سالخورده باستانی ايران که قدمتی بيش از - 8

پس تنها و زيباترين راه و روش نيک زندگی کردن و به کمال رسيدن از ديد .  پندار نيک دارد - گفتار نيک -اشاره به کردار نيک 

های زرتشت بوده که ديده می شود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندار. اشو زرتشت همين سه فرمان است 

. است را برای خود برگزيده است و خرافات و عقايد پوچ را به دور ريخته است   

 

به اميد روزی که ايرانی به هويت ملی . اين تنها گوشه ای از آثار نياکان گرامی ماست که امروز وظيفه ماست از آن پاسداری کنيم 

: که در سنگ نبشته های خود به جای گذاشته است به حقيقت می پيوندد اينجا تنها اين آرزوی داريوش بزرگ .  خويش بازگردد   

 

 

  دروغ  و خشکسالی به دور نگهدارد  -را از گزند دشمن ) ايران ( خداوند اين کشور 
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